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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1090/2012 af Wolfram Schumacher, tysk statsborger, om 
prisdiskriminering mellem bosiddende og ikkebosiddende personer hos 
luftfartsselskabet Binter (De Kanariske Øer)

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Parlamentet om at undersøge, om det er lovligt, at de personer, der er 
bosiddende i de afsides beliggende regioner i Spanien (De Kanariske Øer, De Baleariske Øer, 
Melilla), betaler lavere omkostninger for luft- og færgetransport.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Kommissionen vil gerne påpege, at da andrageren ikke specificerer de ruter, hvor den 
påståede forskelsbehandling finder sted, antager Kommissionens tjenestegrene, at klagen 
vedrører lufttrafik mellem de Kanariske Øers territorium, der er genstand for en offentlig 
serviceforpligtelse ("OSP").

I EU's luftfartssystem er en OSP en undtagelse fra det generelle princip om fri udveksling af 
tjenester, der anvendes til at sikre adgangen til isolerede regioner eller inden for rammerne af 
den regionale udviklingspolitik, når en medlemsstat konstaterer, at dens mål ikke vil blive 
tilstrækkeligt opfyldt af de frie markedskræfter.

De offentlige serviceforpligtelser har til formål at sikre opfyldelsen af fastlagte standarder for 
kontinuitet, regelmæssighed, prisfastsættelse eller mindstekapacitet. Med hensyn til 
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prisfastsættelse omfatter forpligtelserne primært fastsættelse af maksimumtakster eller 
prisstrukturer for en del af eller for alle de udbudte tjenester. De kan definere priskategorier 
eller fastsætte fordelagtige takster for visse kategorier af passagerer (f.eks. fastboende og 
studerende).

Inden de offentlige serviceforpligtelser træder i kraft, pålægger forordningen om 
lufttrafiktjenester visse procedurer, der omfatter Kommissionens kontrol og offentliggørelse 
af de påtænkte offentlige serviceforpligtelser. Med henblik herpå kommunikerer 
medlemsstaten teksten til de offentlige serviceforpligtelser, og Kommissionen offentliggør en 
bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Denne korte bekendtgørelse indeholder 
følgende oplysninger:

- navnene på de to lufthavne, der forbindes med den pågældende rute, og eventuelle 
mellemliggende stopover-steder

- datoen for OSP'ens ikrafttrædelse

- den fulde adresse, hvor teksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller dokumentation 
vedrørende OSP'en ufortøvet og vederlagsfrit kan indhentes fra medlemsstaten.

I denne forbindelse, og som grundlag for gennemgangen, har Kommissionen undersøgt sagen 
under hensyntagen til følgende relevante lovgivning:

 Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om 
fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet1

 den ophævede Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-
luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet2 , som har dannet grundlag 
for omarbejdningen af forordningen om lufttrafiktjenester, og

 den spanske regerings resolution nr. 13558/2006 af 21. juli 2006 om offentlige 
tjenesteydelser mellem Kanarieøerne3 .

I Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92, artikel 4, og forordningen om lufttrafiktjenester (EF) 
nr. 1008/2008, artikel 16 henvises der til en medlemsstats ret til at etablere offentlige 
serviceforpligtelser, og detaljerne i de bestemmelser, der skal være opfyldt for at gøre dette, 
fastsættes.

I forordning (EF) nr. 1008/2008, artikel 16, stk. 1, om generelle principper for forpligtelse til 
offentlig tjeneste fremgår det, at "En medlemsstat kan […] indføre forpligtelse til offentlig 
tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem en lufthavn i Fællesskabet og en lufthavn i et 
yderområde eller et udviklingsområde på dens område eller på en rute med ringe trafik til 
enhver lufthavn på dens område, hvis ruten betragtes som vital for den økonomiske og sociale 
udvikling i det område, som lufthavnen betjener.[…] Vilkårene for beflyvningen af en rute, 
der er omfattet af denne forpligtelse til offentlig tjeneste, fastlægges på en gennemskuelig og 
ikke-diskriminerende måde." 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:DA:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:da:HTML.
3 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4261916E-FD73-42DC-8035-
85023323E8FF/98194/Acuerdo2junio2006.pdf.
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Disse principper var allerede forankret i artikel 4, stk. 1, litra a), i den ophævede Rådets 
forordning (EØF) nr. 2408/92. Det skal bemærkes, at alle OSP'er inden for De Kanariske Øer 
oprindeligt blev etableret i 1998.

Den spanske regerings ovennævnte resolution nr. 13558/2006, [hvem er forfatter?], som er 
baseret på ovenstående rettigheder givet til medlemsstaterne i Rådets forordning (EØF) nr. 
2408/92 og er bekræftet ved forordning (EF) nr. 1008/2008, bekræftede de tretten ruter 
mellem de Kanariske Øer, der skal beflyves som OSP'er. Et bilag til resolutionen omfatter en 
fortegnelse over disse ruter, mens Kommissionens meddelelse nr. 2008/C52/08 i henhold til 
artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/921 opdaterer referenceprisen for 
en enkeltbillet for de pågældende serviceforpligtelser.

De tretten ruter inden for De Kanariske Øer, der er omfattet af en OSP, er blevet forelagt for 
Kommissionen og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Generelt mener 
Kommissionen ikke, at det er i modstrid med EU-lovgivningen at differentiere takster for 
passagerer med bopæl i den pågældende region under en OSP. I Kommissionens afgørelse af 
23. april 2007 om offentlige serviceforpligtelser på visse ruter til og fra Sardinien i henhold til 
artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter 
inden for Fællesskabet2, finder Kommissionen, at et system, der anvender præferentielle 
billetpriser for personer født i en region (i dette tilfælde Sardinien), men ikke er bosiddende 
der, er uforenelig med EU-retten, men en sådan foranstaltning som led i en ordning for 
forpligtelse til offentlig tjeneste, der kun berører indbyggere, vil kunne tillades, hvis 
forskelsbehandlingen hviler på objektive hensyn, der er uafhængige af de berørte personers 
nationalitet og står i rimeligt forhold til det formål, der lovligt forfølges med de nationale 
bestemmelser. 

Det bør også nævnes, at Kommissionens beslutning 2000/521/EF af 26. juli 2000 i henhold til 
EF-traktatens artikel 86, stk. 3, (meddelt under nummer C(2000) 2267)3, som Europa-
Parlamentet henviser til i sin anmodning om oplysninger, angår rabatter på landingsafgifter på 
De Kanariske Øer. Kommissionen er af den opfattelse, at formålet med denne beslutning ikke 
har nogen indflydelse på den foreliggende sag, og ser ingen modsætning mellem de 
ovennævnte forordninger og beslutningen. Årsagen er, at den lovlige indførelse af en OSP i et 
bestemt område, når alle bestemmelser i forordningen om lufttrafiktjenester er behørigt 
anvendt, også for fastsættelse af referencepriser for enkeltbilletter på de givne ruter, ikke er 
relateret til fastsættelse af landingsafgifter.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at en offentlig serviceforpligtelse relateret til luftfart, der 
anvender fordelagtige takster for personer med bopæl i et givent område, er forenelig med 
EU-retten, så længe alle bestemmelser som foreskrevet ved forordning (EF) 1008/2008 er 
overholdt, hvorved det sikres, at betingelserne er baseret på objektive hensyn og står i rimeligt 
forhold til det legitime mål, der forfølges af den offentlige serviceforpligtelse.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:DA:PDF.
2 Stk. 59 og følgende.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:DA:PDF


